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Kompetenskartläggning, din självvärdering 
Tillgodoräknande av verksamhetsförlagd utbildning 
Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas 
som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen. Bedömning av reell 
kompetens är en strukturerad kartläggning av dina kompetenser med relevans för den sökta 
utbildningen. Det kan vara kompetens från exempelvis arbetsliv som kan motsvara delar av 
en utbildning.   

Utgångspunkter för tillgodoräknande av yrkeserfarenhet när det gäller 
den Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).  
 
Enbart goda ämneskunskaper är ingen garanti för att en lärare kan skapa goda betingelser för 
lärande. Regeringspropositionen (2009/10:89) betonar därför vikten av den 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.  

Lärarutbildningen ska förankras i både praktiska erfarenheter av pedagogiska 
aktiviteter/undervisning och akademiska studier på högskolan. Mötet mellan dessa två 
perspektiv innebär kvalitet i lärarutbildningen, där lärarstudenter ges möjlighet att ta del av 
olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Forskningsbaserad kunskap ges utrymme att 
möta beprövad erfarenhet. 

VFU ska i likhet med annan högskoleutbildning präglas av kritisk granskning, analys och 
reflektion. Studenterna ska ges en framtidsinriktad utbildning inom den 
verksamhetsförlagda delen som inte enbart belyser klassrumssituationer eller enskilda 
grupper utan hela det komplexa samspelet mellan förskola/skola, föräldrar och omgivande 
samhälle.  

VFU skall således: 
 

• ge studenterna förutsättningar för att fördjupa sin förståelse för den pedagogiska 
verksamhetens lokala villkor 

• ge förutsättningar för att relatera alla ämnesområden/UVK inom lärarutbildningen 
till den verksamhetsförlagda utbildningen för att uppnå helhet och åstadkomma 
växelverkan mellan praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper 

• ge förutsättningar för en verksamhetsförankrad och utvecklande lärarutbildning 
• tillfullo använda den kompetens och erfarenhet som finns i verksamhetens förskolor 

och skolor.  
 

VFU på lärarutbildningen består av tre kurser, VFU 1 (7,5hp) i början, VFU 2 (7,5hp) i mitten 
och VFU 3 (15hp) i slutet av utbildningen.  
 
Den första VFU-kursen riktar sig mot den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) medan 
den andra VFU-kursen riktar sig mot en specifik ämnesinriktning. Den tredje VFU-kursen 
riktar sig både mot UVK och mot ämne. 
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Instruktioner för kompetenskartläggning, din självvärdering 
Att tillgodoräkna yrkeserfarenhet när det gäller VFU är därmed ingen enkel och snabb 
process. Den erfarenhet och rutin, vana man kan ha från att ha arbetat inom yrket är inte 
alltid samma som att man har kritiskt granskat, analyserat och reflekterat över den egna 
yrkesrollen i förhållande till sitt förskole-/läraruppdrag. 

Valideringsprocessen för VFU på MDH inleds med ett samtal med studievägledare.  

Valideringen, bedömningen görs utifrån två delar, en skriftlig och en muntlig.  

• Skriftlig del består av: 
 

Del 1 - Praktisk yrkesteori (PYT)  
Del 2 - Analys - PYT och Lärandemål VFU  
Del 3 – Lärandemål 
 

• Muntlig del som består av en muntlig prövning av kompetenskartläggningen. 
 

Skriftlig del av kompetenskartläggning 
Del 1  Praktisk yrkesteori (PYT)  
Du ska formulera en text som beskriver din pedagogiska yrkesteori med hänvisningar till 
relevant kurslitteratur (se litteraturlista i den aktuella kursplanen).  

För validering av VFU1 
I din PYT tar du utgångspunkt i minst ett område som du anser vara av vikt för dig i din 
blivande yrkesroll och skriver fram den/dem i de tre olika dimensionerna praktik, teori 
och etik.  
 
För validering av VFU2 
I din PYT tar du utgångspunkt i minst två områden som du anser vara av vikt för dig i din 
blivande yrkesroll och skriver fram dem i de tre olika dimensionerna praktik, teori och 
etik.  
 
För validering av VFU3 
I din PYT tar du utgångspunkt i minst tre områden som du anser vara av vikt för dig i din 
blivande yrkesroll och skriver fram den/dem i de tre olika dimensionerna praktik, teori 
och etik.  
 
 
I din praktiska yrkesteori beskriver du tydligt din praktik, de etiska ställningstaganden och de 
teorier som ligger till grund för praktiken, dvs. din yrkesroll. Det är viktigt och nödvändigt för 
dig att se till att alla dina etiska ställningstaganden och teorier ”landar” i en tydlig bild av hur 
och med vad du arbetar med som förskollärare/lärare. Bilden av ditt arbete/din vision ska 
således vara stödd både av etiska ställningstaganden och av teori och beprövad erfarenhet.  
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• Vad gör jag i min dagliga verksamhet? (praktik) Ge exempel på vad du gör. 
• Vilket stöd har jag för det jag gör i teori, beprövad erfarenhet och styrdokument? 

(teori). Vad står det i den litteratur, styrdokument mm du läst kring det du gör? 
(Observera du ska referera inte citera) 

• Hur tänker jag kring det jag gör? Varför gör jag som jag gör? (etik) 

Hur ser ditt etiska förhållningssätt ut?  Ge exempel.  
Stämmer det med läroplanen, andra styrdokument?  (Observera du ska referera inte 

citera) 
 
Formalia 
För VFU1: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 1000 ord. 
För VFU2: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 1500 ord. 
För VFU3: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 2400 ord. 

Observera att vara noga med att förankra dina ställningstaganden i teorin och referera tex enligt APA-manualen. 
 

Del 2  Analys - PYT och Lärandemål för VFU-kursen 
A  Du ska nu analysera din praktiska yrkesteori, ta hjälp av granskningspunkterna 

på följande sida.  

B  Du ska också analysera utifrån de lärandemål som finns för VFU-kursen, vilka 
lärandemål ser du i din PYT? (detta innebär inte att alla lärandemål kanske 
finns med).  

Formalia 
För VFU1: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 400 ord.  
För VFU2: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 600 ord. 
För VFU3: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 800 ord. 

Del 3  Lärandemål 
Redogör med exempel, som du ej redan har använt, hur du når lärandemålen för VFU-
kursen. Aktuella lärandemål finns på ”Kursplaner” (Se nedan, sidan 5 ) 

Formalia  
För VFU1: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 400 ord.  
För VFU2: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 600 ord. 
För VFU3: Georgia 12, 1,5 radavstånd, max 800 ord 

Obs: Glöm inte att ange ditt namn och kurskoden i dokumentet! 

Vart ska du skicka den skriftliga delen? 
Kompetenskartläggningen skickas till: 

• Magda Salinas urkundsadress: mss04.malard@analys.urkund.se 
• Studievägledare för respektive program. 

Om du har frågor om kompetenskartläggningen kan du höra av dig till Magda Salinas. 
Magda.salinas@mdh.se , 021-101559.  
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Muntlig del av kompetenskartläggning 
Muntlig prövning 
Efter att Mälardalens högskola har mottagit din ansökan blir du kallad till en muntlig 
prövning kring din kompetenskartläggning.  

• Samtalet sker på Mälardalens högskola. 
• Det kommer att föras en dialog kring din självvärdering, som vi här refererar till 

”PYT”, praktisk yrkes teori, och din analys d.v.s. del 1, 2 och 3 av din skriftliga 
kompetenskartläggning. 

Den muntliga delen sker med två av högskolan anställda lärare. 

Granskningspunkter samt analysfrågor som du kan använda vid skrivning, 
läsning och analysen av PYT: en 
 

• Är texten utformad så att den beskriver en personlig uppfattning av en yrkesroll och 
inte en allmän arbetsmetod? Ge exempel 
 

• Hur beskrivs yrkets komplexitet, helheten av yrket samtidigt som vissa viktiga 
ställningstaganden (det området/de områden du tagit upp) blir tydliga? Ge exempel 
 
T ex. om mötet är en viktig del. ”Jag vill i mitt dagliga möte med 
barn/elever/kollegor …” 
 

• Hur utvecklas viktiga bärande begrepp och resonemang som anges i texten? Ge 
exempel  
 
T ex. reflekterande praktiker, barns inflytande, kompetens osv.  beskrivs/förklaras 
dessa både från en personlig uppfattning men även mot vilka teorier dessa lutar sig 
mot?  
 

• Hur stödjer de olika dimensionerna etik, teori och praktik varandra? Ge exempel 
 

• På vilket sätt sätts verksamhetens styrdokument och yrkesuppdraget i relation till de 
olika ställningstaganden som görs? Ge exempel 
 

• Vad är det som är tydligt i texten utifrån uppgiften och varför? 
 

• Vad saknas ev. i din text? 
 

• Vad skulle du kunna göra för att utveckla texten (göra den tydligare, den kanske 
saknar någon del osv).  
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Länkar till kursplanerna: 
Du hittar länkarna till kursplanerna på VFU-portalen https://vfu-ukk.mdh.se/ under respektive 
programs information. 

  

 


